
Zápis z jednání Komise kultury a cestovního ruchu
 Rady města Nepomuk

Datum jednání:  16. 9. 2020
Místo jednání:  Kavárna Zelenohorská pošta

PREZENČNÍ LISTINA 

Jméno a příjmení Funkce / Organizace Přítomnost
Členové komise:
PhDr. Pavel Kroupa Předseda KKCR ANO
Mgr. Milan Demela Místopředseda KKCR / ZŠ ANO
Ing. Pavel Jiran Člen KKCR / RMN / Fotoklub ANO
Bc. Šárka Boušová Členka KKCR / Infocentrum ANO
Ing. Petra Šašková Tajemnice KKCR NE
Mgr. Miloslav Kubík Člen KKCR / Sokolovna ANO
Pavel Motejzík, DiS. Člen KKCR / Kultura ANO
Jana Augustová Členka KKCR / Nepomucké kuchařinky ANO
Helena Sedláčková Členka KKCR / KČT ANO
Ing. Radovan Sochor Členka KKCR / Hotel U Zeleného stromu NE
Stanislav Vaník Člen KKCR / Nepal, Sokol ANO
Ladislav Kincl Člen KKCR / Nepal NE
Václav Česák Člen KKCR / Matice SJN ANO
Hosté:
Mgr. Jana Barochová Nepal, Sokol ANO

Komise je usnášení schopná, je přítomná nadpoloviční většina členů (10 z 13). 

Předseda KKCR Pavel Kroupa zahájil jednání komise v 18:10 hod.

1. Zahájení, kontrola plnění usnesení
Předseda komise kultury a cestovního ruchu v úvodu pozdravil a přivítal všechny přítomné a 
následně je seznámil s návrhem programu jednání (dle rozeslané pozvánky). 

Návrh programu jednání:

1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 
2) Zhodnocení letní sezóny, podněty do příštího roku – MLS, letní kino aj.
3) Využití zámku Zelená Hora
4) Kulturní akce do konce roku (v souvislosti s COVID-19)
5) Svatojánské oslavy 2021 -informace o průběhu příprav
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6) Různé 

K  návrhu programu jednání nebyl vznesen žádný pozměňující návrh.

Program byl schválen v     původním znění (10-0-0).

Kontrola plnění usnesení: Zápisy z předchozích jednání nejsou zveřejněny na městském 
webu – pouze pozvánky. Je zapotřebí zjednat nápravu.

2. Zhodnocení letní sezóny, podněty do příštího roku – MLS, letní kino aj.
P. Motejzík podal zprávu o proběhlé sezóně – akcích na Malé letní scéně a letním kině. Řekl, 
že letos akcím nepřálo počasí. Byly přesunuty 2 akce z MLS do sálu muzea a byla na nich malá 
účast. Jedno promítání letního kina bylo kvůli dešti zrušeno. H. Sedláčková připomněla, aby 
byl příště správně uveden čas začátku promítání a zvážena možnost zajištění občerstvení. 
Dále se mluvilo o průběhu Svatojakubské pouti. M. Kubík kritizoval souběh pouti 
s Nepomuckým trojúhelníkem. P. Motejzík zmínil, že ve stejném termínu se konaly Annenské 
pouti a bylo těžké sehnat pouťové atrakce. P. Kroupa uvedl, že mu jen historické atrakce a 
farmářské a řemeslné stánky na Svatojakubské pouti zcela vyhovovaly, pouze postrádal 
bohatší kulturní/hudební program než jen reprodukovanou hudbu z okna fary. Komise dále 
dohodla termíny Svatojakubské pouti, Nepomuckého trojúhelníka a Pivních slavností v r. 2021 
(viz usnesení níže).
Komise dále diskutovala o možnosti pořádat letní kino ve spolupráci s MKS Přeštice 
pravidelně (např. každou středu o prázdninách) na MLS.  P. Kroupa se ještě vrátil k 
dramaturgii MLS. V letošním roce podle něj nebyly v programu prakticky žádní zajímaví 
interpreti, kteří by přitáhli návštěvníky a zejména dodali programu větší uměleckou kvalitu.

USNESENÍ (USN-KKKCR-2020/4/1):

Termíny hlavních akcí  v červenci  2021 budou stanoveny takto:  17/7 -  Nepomucké pivní 
slavnosti, 24-25/7 - Svatojakubská pouť, 31/7-1/8 - Nepomucký trojúhelník.

Schváleno (10-0-0)

USNESENÍ (USN-KKKCR-2020/4/2):

Komise doporučuje, aby se letní kino konalo o prázdninách pravidelně, jednou týdně - a to 
nejlépe na Malé letní scéně.

Schváleno (10-0-0)

3. Využití zámku Zelená Hora
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V. Česák mluvil o tom, že Matice měla schůzku se zástupci obce Klášter a v příštím roce by 
kostel na Zelené Hoře měl být vyjmut z filmové expozice Černí baroni. Matice bude usilovat o 
to, aby kostel sloužil  pro důstojné akce a bohoslužby. Hovořilo se dále o negativním vlivu 
expozice  ČB  na  renomé  Nepomuka  a  celého  regionu,  vzhledem  k velkému  počtu 
nespokojených návštěvníků (zejména drahé vstupné vs. obsah expozice). Kritizoval se obsah a 
kvalita expozice ČB. P. Kroupa na druhou stranu vyzdvihl jako pozitivní, že je zámek otevřen 
pro veřejnost. V. Česák hovořil o přípravě Memoranda o záchraně a využití Zelené Hory. Do 
projektu by měl být zapojen kraj a ÚSTR (výstavy). Touto cestou lze dle něj smysluplně využít 
ZH.

4. Kulturní akce do konce roku (v souvislosti s Covid-19)
H. Sedláčková informovala o nových skutečnostech ohledně pořádání Pochodu PZH 
(nebude pivní pochod). P. Motejzík informoval o akcích, které bude pořádat do konce 
roku město.  Nebude ples,  trhy budou. Otázkou je,  zda bude setkání důchodců.  S. 
Vaník zmínil, že napjatě sledují opatření a zvažují zrušení Vinobraní.

5. Svatojánské oslavy 2021 – informace o průběhu příprav
Slova  se  ujal  předseda  Matice  SJN  V.  Česák a  uvedl  přehled  akcí  zahrnutých  do 
Svatojánských oslav:
18.3 - 4.5 - výstava
19.3. - přednáška E. Vybíralové
20.3. - mše s biskupem Posádem (Jarní pouť)
6.5 - 6.7. – výstava o perzekuci věřících za komunistické diktatury 
9.7. – přednáška Dr. Hazdry (ředitel ÚSTR)
16.9. – výstava Nebe plné hvězd (ÚSTR)
Vyjdou také publikace k prodeji.
P. Motejzík doplnil další akce:
16.5. Plzeňská filharmonie o mši + videoprojekce
30.5. koncer E. Urbanové a orchestru ND na náměstí
Dále výstavy s duchovním námětem (V. Janotová – obrazy, V. Česák – sochy).
V Městském  muzeu  bude  instalován  původní  mobiliář  ze  Zelené  Hory  (zapůjčeno 
z kladrub od NPÚ).
Na území Mikroregionu budou ještě další akce u svatojánských památek.
Koncert pro školy v Sokolovně či kostele.
Programové noviny vyjdou v listopadu.

6. Různé
M.  Demela se  dotazoval,  proč  se  už  v Nepomuku  nepořádají  Haydnovy  slavnosti?  Dále 
otevřel  téma  politické  inzerce  v NN.  P.  Kroupa doporučil  řešit  toto  téma  spíše  na  půdě 
Redakční  rady,  do  jejíž  kompetence  reklama a  obsah  NN  spadají.  P.  Motejzík zmínil,  že 
v příštím roce bude ještě poslední výstava B. Šotoly.
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7. Závěr
Předseda KPP Pavel Kroupa poděkoval všem za účast a ukončil jednání ve 20:15 hod.
Příští jednání komise se dle schváleného harmonogramu uskuteční ve čtvrtek 19.11.

Zapsali:  Šárka Boušová, Pavel Kroupa
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